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• Frits Huijbers: .Het idee van de optocht was veelbesproken, maar het is
wei iets wat veel mensen nog lang bij zal blijven." foto De Gelderlander

Wageningen viert 750 jaar stads-
rechten. Maar wie zijn de ínwo-
ners van Wageningen? De Gelder-
lander portretteert de komende
weken bewoners van de stad aan
de Rijn. Samen zijn zij, net als de
stad, 750 jaar oud. Vandaag in de
derde aflevering: Frits Huijbers,
voorzitter van de werkgroep Wa-
geningen 750.

'Ik ben echt trots
op Wageningen'
door Albert Heller

O p zijn tafelliggen kranten
die bol staan van foto's
van de historische op-

tocht en het Spektakel W750.
Frits Huijbers kijkt er met tevre-
denheid naar. Nu de grote feest-
week achter de rug is, heeft de
Wageninger even rust. Maar klaar
met '750' is hij nog lang niet. "We
gaan nu weer volop nadenken
over een manier het jaar op een
mooie maníer af te sluiten."
Huijbers, oud-wethouder van Wa-
geningen, is geboren en getogen
in de stad. "Hoewel mijn ouders
niet in de stad zijn geboren, voel
ik me echt een echte Wagenin-
ger." Het centrum van de stad is
voor hem de mooiste piek. "De
Markt, de terrassen, de wínkel-
straat. Ik vind het heerlijk ernaar-
toe te gaan. En als ik de kans zou
krijgen, en het zal vast ook weI ge-
beuren, zou ik wel inde binnen-
stad willen gaan wonen.
Huijbers vond het wel spannend
of alles rond Wageningen 750 wei
goed zou komen, "Er was best
veel scepsis in 'de stad. De eerste
avond op de Markt was daarom
erg belangrijk. Dat heeft erg gehol-
pen. Zo ken ik Wageningen wei.
Het komt langzaam op gang, maar
op het eind staan we er weI. Uit-

eindelijk laat de stad zien dat het
status heeft." Echte BN'ers ston-
den niet op het podium. "Juist
door krappe budgetten zijn we
erg creatief geweest, Ook daar-
door was het een feest voor, door
'en met Wageningers. Er hebben
zo veel mensen meegeholpen. Ik
ben echt trots op de stad."
Het feestjaar is niet aIleen genie-
ten, maar heeft ook mooie dwars-
verbanden teweeggebracht,
meent hijo "Als je zier hoeveel
mensen met elkaar hebben sa-
mengewerkt, bijvoorbeeld de III
Skill Squad en de mensen van De
Harmonie, dan is er nu al nieuwe
sociale cohesie ontstaan. De vraag
is natuurlijk wel of dat beklijft."
Sommige activiteiten uit het feest-
jaar zouden ook terugkerende eve-
nementen kunnen worden. .Jk
denk aan de Expeditie W750,
maar ook aan de gezamenlijke
kerkdienst van de verschillende
kerken. Bijzonder dat dit nu eens
gelukt is." Dat is ook zijn wens
voor het Wageningen van de toe-
komsc dat de hele stad, de onder-
nemers, de gemeente en de uni-
versiteit elkaar makkelijker vin-
.den, "Ja, ik zou willen dat het 'sa-
men' iets meer daadkracht zou
krijgen." En, straks na 31 decem-
ber, valt Huijbers dan in een gat?
Hij schudt zijn hoofd. "Er zal wei
weer wat anders komen."
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'Geen doel omeen
icoon te worden'
INTERVIEW Veenendaal profileert zieh steeds sterker
als jonge leefstad. Citymarketeer Roeland Tameling
speelt hierin een belangrijke rol. .Jkben in mijn
hoofd altijd met Veenendaal bezig."

door Niek Verhoeven
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je van Roeland Tameling
prijkt een blauw bord. 'Roe-
landTamelìngplein', staat
daarop. De citymarketeer
van Veenendaal kreeg het "

, bord enkele jaren geleden .i.

van een goede vriend. .Een slimme marketíngac-
tie. Met kerst heeft hij alle relaties een straat-
naambord gegeven."

Hoopt u dat er in de toekomst oak zo'n bord in Vee-
nendaal hangt? .
.Alsjeblieft niet zeg, Er zijn veel ieonen van Vee-
nendaal en ik ben nu nog zeker geen ieoon. Ik
werk er pas drie jaar. En het is ook geen doel op
zieh. Daarnaast word ik voor mijn activiteiten be-
taald, terwijl mijn bestuursleden zieh al jaren-
lang vrijwillig inzetten voor de promotie van
Veenendaal. Wat ik wel graag wil, is een bijdrage
leveren aan de stad."

Dat lukt goed, want Veenendaal won deze week de
Nationale City marketing Trajee. Wat zegt dat?
.Het zegt de inwoners niets, want het is een vak-
prijs. Maar voor ons is het een bekroning van
een structurele aanpak in Veenendaal. Al had-
den we zelf ook al vastgesteld dat het goed gaat
met onze cìtymarketing."

Gaat het soms niet te goed met Veenendaal?
"We vinden onze prestaties steeds gewoner, in-
derdaad. Zo blijkt dat de top 3 van aanbieders
van Microsoft-traìningen in Veenendaal zit. Dat
zijn hele grote jongens. Maar dat vinden we
maar heel gewoon, dus dan schreeuwen we het
niet van de daken."

Wat zijn eigenlijk de kwaliteiten van een goede city-
marketeer?
.Híj moet de sterke punten van een stad zien en
benadrukken. Veenendaal is echt een stad voor
gezinnen, terwijl Amsterdam zieh meer richt op
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• Roeland Tameling is op 18 juli 1973 in Groningen
geboren. Hij woont samen met zijn vrouw Anne-
marie en zoon Paul (3) in Leusden.

• Hij is manager van Promotie Veenendaal. ,
• Met de stichting wil hij de bekendheid en het ima-

go van Veenendaal versterken om zo bewoners,
bezoekers en bedrijven te verleiden in Veenen-
daal te blijven of naar Veenendaal te komen.

• Deze week won Veenendaal de Nationale Citymar-
keting Trofee. '

individuen. Net zoals de erie ijssalon is gespeciali-
seeerd in aardbeienijs en de andere in chocola-
de-íjs, Het draait in mijn vak om creativiteit. Wat
mijzelf typeert, is mijn resultaatgerichtheid. Ik
blijf niet in beleidsstukken bangen. Drie jaar gele-
den zijn we vanaf de basis begonnen en deze
prijs zegt ons dat we op de goede weg zijn."

De prijs is dus niet het eindstation?
"Zeker niet. We willen de beste winkelstad van
Nederland worden. Dat is onze stip op de hori-
zon. Maar dan moeten de faciliteiten in orde
zijn. Zoals gratis wifi in het centrum. Het doel is
van Veenendaal een mooiere stad te maken. Dat
doe ik niet aIleen. We doen geen enkel project,
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" Ik moet mensen
continue overtuigen
van het verhaal van
Veenendaal. Anders is
er geen draagvlak
Roeland Tameling


